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Gefeliciteerd!
Verjaardagen april
Groep
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Feest!
Inhoud
Feest!
Tevredenheid ouders
AED Sjaloomschool
Volop in beweging!
Een digitaal spreekuur
Baby shower
Even voorstellen

Komend weekend is het Pasen, dan vieren we de opstanding van Jezus Christus. Op de Sjaloomschool
besteden we hier ook aandacht aan in de lessen en de methode Kind op Maandag. We staan vanuit
deze methode ook stil bij het sterven en lijden van Jezus op Goede Vrijdag.
De Sjaloomschool kent ook een traditie van eieren zoeken in een periode van voorjaar en nieuw leven.
Laten we met elkaar uitzien naar dit prachtige gedeelte van het schooljaar. Twee juffen zullen ons tijdelijk
gaan verlaten om met zwangerschapsverlof te gaan. Wij wensen juf Janique en Lilian alvast een goede
tijd toe! Als school zijn we volop in beweging met de tevredenheidsonderzoeken,
schoolpleinontwikkeling, TSO en nog veel meer. En dit allemaal in coronatijd. Om mee te praten als
ouder nodig ik u van harte uit voor het digitaal spreekuur. De eerste keer zal bij genoeg animo op
maandag 8 april plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Jaimie Prigge
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Tevredenheidsonderzoek
Helaas hebben we nog niet genoeg respons gehad om deze te
kunnen publiceren. Nieuwe ouders kijken naar deze cijfers op
het internet. We willen u nogmaals vragen om onze
tevredenheid enquête komende week in te vullen. Helpt u ons?
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/S2T59L8
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Volop in beweging
Afgelopen week hebben onze stagiaires die worden opgeleid als
leerkrachten én sportspecialisten het frisbeespel KanJam tijdens
de TSO uitgelegd. De kinderen hebben allemaal een clinic
gekregen en kunnen naar hartenlust “KanJammen”. Met dank
aan onze TSO medewerkers en de stagiaires.

AED Sjaloomschool
Een AED buiten het hek van de Sjaloomschool als handreiking
naar de buurt. Bent u BHV’er? Bent u al aangemeld bij
Harslag.nu? Dan kunt u in noodgevallen gebruik maken van de
AED. Kijk voor meer informatie op
https://katwijkhartveilig.nl/reanimatiecursus Als alles weer
coronaproof kan zullen de reanimatiecursussen plaatsvinden in
de aula van onze school.

De komende drie jaar houden enkele leerkrachten zich onder
andere bezig met het ontwerpen en realiseren van een nieuw
schoolplein. Daarbij horen de meningen en ideeën van de
collega's, die van de kinderen maar ook die van ouders bij!
Zou u via deze link uw ideale schoolplein willen omschrijven?
Denk bijvoorbeeld aan bepaalde speeltoestellen/ natuur/actieve
uitdagingen enz. Uw inbreng wordt gewaardeerd en kunt u via
onderstaande link aan ons kwijt
https://forms.office.com/r/GC27c2165j

Digitaal spreekuur
Elke dag brengt u uw kostbaarste bezit naar de Sjaloomschool.
Misschien heeft u algemene vragen over beleid en/of positieve
opmerkingen over de gang van zaken. Of wilt u betrokken zijn en
gewoon even gedag zeggen? Op maandag 12 april van 09.00 uur
tot 10.00 uur organiseren wij een digitaal spreekuur voor
ouders/verzorgers. Onze directeur, Jaimie Prigge, zal dan vragen
van ouders beantwoorden en/of opmerkingen ter harte nemen om
hier later op terug te komen. U kunt zich hiervoor opgeven door
een mailtje te sturen naar directie.sjaloomschool@prohles.nl
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Even voorstellen
Baby-shower groep 6
Juf Janique is verwend met allerlei prachtige cadeaus door haar
klas. Dit was een verrassing voor haar. Opeens stond daar op
donderdag juf Gerrie en vierden de kinderen samen met hun
juffen een feestje omdat juf Janique een baby krijgt! Het is een
jongetje, maar we weten nog niet hoe hij gaat heten.
Hey ouders en familie van de Sjaloomschool! Mijn naam is
Sem Kulk, 19 jaar oud, en ik ben de nieuwe stagiaire van groep
3. Ik blijf actief in deze groep tot aan de zomervakantie. Mijn
grote hobby is basketbal, en ik doe dit altijd in sporthal Cleijn
Duin. Ik hoop jullie allemaal te kunnen spreken in deze tijd,
maar als dit niet lukt weten jullie in ieder geval wie ik ben!
Ik ben erg enthousiast en ik hoop dat we samen de kinderen
van de Sjaloomschool kunnen helpen tot de beste versie van
henzelf!

De kinderen van groep 3 kennen
me al, daar was ik een paar weken na de herfstvakantie.
Ik ben Elise Meerkerk en woon in de Zanderij. Al ruim 26
jaar ben ik vervangend juf en dat is heel fijn om te doen.
Daarvoor heb ik 8 jaar fulltime op een vaste school
gewerkt. Onderwijs geven is geweldig. Daarnaast kun je
me al wandelend of fietsend tegenkomen. En thuis tuinier
ik graag of zit ik te lezen. Ik zie er naar uit om na Pasen
aan de slag te gaan in groep 6.
Tot ziens!
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